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Engineer vs. Scientist
Deviations between engineers and scientists arise through
the differences in the ways both apply their educations in
mathematical and natural sciences to their work

Scientists  Engineers
Use their education to 
acquire new knowledge

Use their education to develop usable 
devices, structures and processes

Seek to know Aim to do

العلماء المهندسون
يدرسون للحصول على المزيد من 

المعارف
 يدرسون لتطوير المفيد من األدوات، المشيدات ومن

أساليب اإلنتاج
باحثون عن المعرفة هادفون للعمل
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What is a Civil Engineer?
• He improves the quality of life through producing the infrastructure:
– Buildings, bridges & other structures
– Roads and Highways
– Dams and levees
– Water treatment plants, waste disposal
• The infrastructure must be safe, functional, elegant & economic

من هو المهندس المدني؟
:هو من يقوم بتحسين مستوى العيش بإنتاج بنية تحتية، مثل•

.المباني، الجسور وغيرها من المشيدات -
).أوتوسترادات(الطرق والطرق السريعة  -
.السدود والحواجز الجانبية المنِظمة لمجاري المياه -
.محطات معالجة المياه والتخلص من النفايات -

.يجب أن تكون هذه البنية التحتية آمنة، عملية، أنيقة، واقتصادية•
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Why We Need Civil Engineers?
• Make sure our human habitat is livable
• Make sure we use resources wisely ≡ Sustainable development
• Help maintain our economic competitiveness ≡ Increase productivity

ما هي حاجتنا للمهندسين المدنيين؟
.المحافظة على البيئة السكنية السليمة•
.التنمية المستدامة: المحافظة على ديمومة الموارد الطبيعية•
.زيادة انتاجيتنا :المحافظة على القدرة التنافسية•
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Specialization in Civil Engineering
Structural Engineering
Construction Engineering
Geotechnical Engineering
Transportation Engineering
Environmental Engineering
Water Resources Engineering
…

االختصاصات في الهندسة المدنية
الهندسة اإلنشائية
هندسة التشييد
 الجيوتكنيكيةالهندسة
هندسة النقل والمواصالت
 الهندسة البيئية(!!)
هندسة الموارد المائية
...
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Structural Engineering
 Design of new structures: Including buildings, bridges, offshore 

platforms, transmission towers, and other facilities.
 Upgrading existing structures
 Intelligent use of new technologies and materials to control 

structural behavior.

:الهندسة اإلنشائية
 ناطحات  األبراج أو(مثل المباني العالية : الجديدة) الهياكل اإلنشائية الحاملة(تصميم اإلنشاءات

.  ، الجسور، منصات استخراج النفط والغاز، أبراج نقل الطاقة، وغيرها من الخدمات)السحاب
 القديمة وترميمها) الهياكل اإلنشائية(تأهيل وتقوية اإلنشاءات.
ئيةاستخدام ذكي للتقنيات الجديدة وللمواد الحديثة بغية التحكم بسلوك الهياكل اإلنشا.
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Burg al Arab. Dubai, United Arab Emirates. A self proclaimed 7-star hotel
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Construction Engineering
 Concepts and designs become reality
 Management skills
 project cost estimating and scheduling
 financial planning, labor coordination and  supervision

هندسة التشييد
تجعل التصاميم واألفكار حقيقة.
مهارات إدارية.
تقدير التكاليف ووضع البرامج الزمنية.
تخطيط التمويل وتنسيق األعمال ومراقبتها.
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Eiffel Tower. Paris, France
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Geotechnical Engineering
• concerned with mechanical behavior of earth materials (rocks & Soils)
• Investigate subsurface conditions  (tunnels excavations, pipelines)
• Determine physical & chemical properties relevant to project considered
• Assess risks posed by site conditions
• Design earthworks and structural foundations
• Monitor earthwork and foundation construction

الجيوتكنيكيةالهندسة 
تهتم بالسلوك الميكانيكي للصخور والترب.
ابيبتحري حالة طبقات التربة تمهيدا لحفر األنفاق واألقنية وطمر األن
تيةتقييم المخاطر التي تشكلها جيولوجية الموقع على البنية التح.
لتحتيةتحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية لموقع تشييد البنية ا.
تصميم أعمال الحفر والردم وتصميم أساسات الهياكل اإلنشائية.
مراقبة أعمال الحفر والردم وأساسات الهياكل اإلنشائية.
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The World Islands
A modern marvel of geotechnical engineering!

Get information about location, volume of used sand and rock used, and cost.
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Transportation Engineering
 Planning, Design, Operation and Maintenance of safe and 

efficient transportation systems
 Incorporating new technologies to improve system performance
 Intelligent Transportation Systems
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Environmental Engineering

 Protect & improve environmental quality
 natural systems
 engineered systems

 Protect human health & well-being
 provide safe drinking water
 waste water treatment systems
 hazardous waste site clean-ups
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Environmental engineers
turn disease into delicacy!
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Water Resources Engineering

 Physical control of water
 public water supply
 flood control

 Irrigation, navigation etc.
 Computer modeling of water flow
 Performance requirements for lock and dam structures
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Hoover Dam, Arizona Panama Canal
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